Slidstærk solid 2-komponent olie til behandling af træ i vådrum

MAGIC OIL 2K SPA
Olie-voks kombination med naturlige olier og voks, tværbinding og tørring ved hjælp af iltning efter tilsætning af hærder,
specielt egnet til hårde/massive trægulve i vådrum.
Beskrivelse:



Kombinationen af flydende olier og voks er velegnet til
overfladebehandling- og -beskyttelse af:

Særdeles god bestandighed over for mekanisk og kemisk
påvirkning



Nemt at påføre

 Slebne og kittede parket og trægulve



Resistent mod husholdningskemikalier

 Parket- og trægulve i vådrum



Opløsningsmiddelfri

 Velegnet til gulve med gulvvarme.



Evalueringsgruppe B iht. DIN 51097 (skridsikkerhed i
barfodsområde)

Generelle oplysninger om parket i vådområder:



DIN 53160 (Resistens mod spyt og sved)

Valget af træsorter og konstruktionen af trægulvet, samt den
måde gulvet er monteret på og miljøet, er særlig vigtigt i områder,
der er udsat for høje fugtighedsniveauer. Kunden skal tage
løbende ansvar for beskyttelse af gulvet, f.eks. skal stående
vand på gulvet skal undgås, det er vigtigt, at et passende
vedligeholdelsesprogram af træet efterfølgende følges. Med en
filmformende (lak) overfladebehandling, er der fare for
”hvidfarvning”, dvs. en krympning efter ekspansion, der giver
brud på lakken, og afslører en hvid kant. Når træet bevæger sig,
især når det svinder ind, går lakfilmen op og der dannes hvide
brudkanter, der kan få lakken til at skalle af.
Alternativet er en overfladebehandling med MAGIC OIL 2K SPA.



EN 71-3 (Børnesikret coating, del 3: migration af særlige
stoffer)

Produktegenskaber / fordele:
En olie-voks-kombination, der resulterer i en åndbar og
diffusionsåben overflade med åbne porer. Ved hjælp af
voksandelen opnås der en ensartet mat og fløjlsagtig overflade.
Med MAGIC OIL 2K SPA opnår man ved hjælp af den høje
hærderandel en meget høj tværbindingsdensitet og er derfor
ideelt egnet til parketgulve i vådrum, f.eks. i bad, wellness- og
fitnessrum. Denne hurtige tørring giver på meget kort tid
mulighed for at gennemføre renoveringer, uden begrænsning af
den mekaniske og kemiske belastningsevne efter tørring natten
over. Den meget høje tværbindingsdensitet resulterer i en meget
vandfast og smudsafvisende overflade, der ikke opnås med
enkomponent parketolier.

Tekniske Data:
Emballage:
Enhedsstørrelse:
Hyldetid:
Forbrug per lag (1):
Arbejdstemperatur:
Blandingsforhold:
Bearbejdningstid:
Yderligere påføring:
I brugtagning og vaskbar:

metalbeholder
0,8 + 0,2 liter
min. 12 måneder
ca. 25 - 50 ml/m²
ca. 18 – 25 °C
4:1
ca. 1,5 timer*
efter ca. 10 – 30 minutter*
efter ca. 12 timer*

* Under normale forhold ved 20 °C.
Forbrug kan variere efter træsort og træets tilstand.

Overfladeforberedelse:
Overfladen, der skal oliebehandles, skal være kittet, ren, tør, fri
for urenheder og slebet i overensstemmelse med de anerkendte
tekniske regler.

MAGIC OIL 2K SPA
Anvendelse:
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.

Før brug skal beholderne have stuetemperatur og være
grundigt omrørt.
Bland MAGIC OIL 2K SPA med hærderen og påfør et
jævnt lag på overfladen ved brug af spartel.
10 – 20 minutter efter påføring, skal overskuddet af
MAGIC OIL 2K SPA poleres/fjernes med poler pad –
beige, efterfølgende poleres med den hvide poler pad.
Alt overskudsolie skal fjernes fra overfladen.
Umiddelbart efter påføringen af 1. lag påføres det 2. lag
MAGIC OIL 2K SPA. Omgående og senest 30 minutter
efter påføringen af det 2. lag fjernes overskydende
materiale med en BEIGE PALLMANN PAD og
overfladen poleres efter med en HVID PALLMANN
PAD. Der må ikke efterlades overskydende materiale
på overfladen.
Efter ca. 20 minutter skal overfladen poleres igen med
en hvid poler pad for at opnå et jævnt resultat.
På grund af træsorternes forskellige sugende
egenskaber, som også parketsorternes, kan et 3. lag
påføres næste dag. Principielt er det nødvendigt at
påføre så mange lag olie, som træet kræver for at blive
mættet.
Rengør værktøjerne med Uzin CLEAN-BOX efter brug.

Forbrug:
Anbefalet mængde per lag:

25 – 50 ml/m²

Forbrug kan variere afhængig af absorptionen og tilstanden på overfladen på det
træ eller parket, der skal imprægneres.

Vigtige noter:






De optimale forhold er 18 – 25 °C, luftfugtighed mellem >
35 % og < 65 %. Lave temperaturer og høj luftfugtighed
forlænger tørretiden, mens høje temperaturer og lav
luftfugtighed forkorter tørretiden.
Mange indførte træsorter, som f.eks. teaktræ, Ipe Lapacho
eller wengétræ og nåletræer indeholder indholdsstoffer
(f.eks. såkaldte inhibitorer, harpiks eller mineralske
indlejringer), der kan medføre væsentlige forsinkelser af
tørringen, befugtningsforstyrrelser eller farveændringer. På
grund af disse træsorters mange og helt forskellige
egenskaber, er det nødvendigt at finde ud af, om de er
egnet til behandlingen og at gennemføre en test før den
egentlige behandling.
Hyldetiden er mindst 12 måneder i original emballage
såfremt det opbevares i relativt køligt forhold. Beskyt mod
frost. Sikre at åbnet emballage forsegles og bruges hurtigst
muligt.



Efter tilsætning af hærder må beholderen ikke lukkes for at
forhindre overtryk i dåsen.



Som fugekit skal der anvendes en egnet PALL-X KITT
fugemasse.



Ved ikke fugefri og/eller affasede gulvbrædder anbefaler vi
at få teknisk rådgivning om anvendelsen.



Overfladen kan tidligst belastes 12 timer efter poleringen.
Den oliebehandlede parketoverflade må ikke tildækkes de
første 12 timer efter påføringen af MAGIC OIL 2K SPA.
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Vedligeholdelse, pleje og
gennemføres efter 12 timer.



Forbruget på endetræ kan stige betydeligt (ca. 140 ml/m²).
Når endetræet olieres, bør man rulle olien på. Derfor bør
tørretiden være 72 timer inden der fortsættes.



Olien påføres bedst med en rustfri stålspartel. Derefter
fordeles det umiddelbart i et tyndt og jævnt lag med en
pads beige og hvid. (Ved water-popping brug beige pads).
Efterlad ikke overskydende olie på gulvet. Olie og
oliestænk på gulvet skal poleres væk med klude eller pads.



For at gulvet får en lang levetid anbefaler vi regelmæssig
vedligeholdelse iht. producentens anvisninger med
PALLMANN MAGIC OIL CARE og normal rengøring med
PALLMANN CLEAN. De nøjagtige rengørings- og
vedligeholdelsescyklusser
fremgår
af
vedligeholdelsesanvisningen for oliebehandlede trægulve.



Gulning af træet kan forekomme (mørk gulning).



De følgende standarder og udgivelser er anvendelige og
særligt anbefalede: DIN 18356 (Arbejde med parket og
klodsegulv)
and
DIN
18365
(Arbejde
med
gulvbelægninger).

rengøring

må

tidligst

Beskyttelse af arbejdspladsen og miljøet:
Olie-voks kombination, fri for opløsningsmidler. Komponent A: Ikke brændbar, men med risiko for
spontan antænding (se ”vigtig note” herunder). Komponent B: Ikke brandbar. Indeholder
isocyanater. Kan udløse allergisk reaktion. Farlig ved indånding. Kan forårsage allergisk
hudreaktion. Kan forårsage irritation af luftvejene. Opbevares utilgængeligt for børn. Undgå
kontakt med øjnene eller huden. Ved hudkontakt vaskes huden omgående af med rigelige
mængder vand og sæbe. Ved øjenkontakt skylles omgående med vand og opsøg læge. Anvend
hudbeskyttende creme og beskyttelseshandsker / beskyttelsesbriller under behandlingen. Ved
indtagelse, søg omgående læge og vis denne beholder eller etikette. Bl.a. følgende skal
overholdes: advarsler/sikkerhedsanvisninger på emballagens etiket, i sikkerhedsdatabladet.

Vigtig note:
Hvis dette produkt kommer i kontakt med pads eller tekstiler er der en risiko for spontan
selvantændelse! Derfor skal alle klude, pads etc. gennemvædes med vand og opbevares i en
tætforseglet metalbeholder efter brug. Slibestøv i oxygen-baserede tørresystemer er
letantændelige. Brandfare! Efter afslutning af slibning skal slibestøvet fugtes med vand og
efterfølgende opbevares i tæt forseglede metalbeholdere.

Bortskaffelse:
Opsaml produktrester og genbrug dem, hvor det er muligt. Må ikke hældes i afløb, kloaksystemer
eller jorden. Tomme, tørre plastik- eller metalbeholdere er genanvendelige. Beholder med
flydende bundfald så vel som indsamlede flydende overskud er farligt affald. Beholdere med
indtørrede rester er byggeaffald.
De ovenstående informationer er baserede på vores erfaring og grundige undersøgelser.
Variationerne i associerede materialer og forskellige konstruktioner og arbejdsforhold kan ikke
tjekkes individuelt eller under indflydelse af os. Kvaliteten af jeres arbejde afhænger derfor af
jeres egen professionelle vurdering og produktanvendelse. Såfremt der er tvivl, udfør en lille test
eller få teknisk vejledning. Overhold de anbefalede anvendelsesområder fra producenten.
Udgivelsen af dette produktdatablad omstøder alle tidligere produktinformationer. De respektive
opdaterede versioner af dette datablad kan findes på vores hjemmeside: www.pallmann.net,
www.jtrading.dk
Sikkerhedsforskrifter: efter blanding med hærder:
MAL-Kode: 0-3 (1993)
Opbevares utilgængeligt for børn.

